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In deze brochure lees je alles over jouw extra rechten 
als werkende zwangere en jonge moeder of vader. En 
vertellen we je wat je allemaal moet regelen vanaf 
het moment dat je zwanger bent.    

ZWANGER OF JONGE OUDER: 
JOUW RECHTEN EN PLICHTEN  
OP DE WERKVLOER



GEFELICITEERD MET JE ZWANGERSCHAP! 
Een mooie, maar ook drukke periode. Zeker als je daarnaast werkt – en dat na de geboorte wil  
blijven doen – moet je van alles regelen. Om het jou (en je partner) makkelijker te maken, zetten 
wij hier op een rij wat je moet doen én wanneer. Ook lees je van welke extra rechten en 
 regelingen je als zwangere en jonge ouder kan profiteren. Zo kan jij je werk, je zwanger- en 
ouderschap optimaal met elkaar blijven combineren. 

ZWANGER OF JONGE OUDER? DE FNV IS ER OOK VOOR JOU!

DIT KAN DE FNV VOOR JOU PERSOONLIJK BETEKENEN  
• Je kan met al je (juridische) vragen over werk en inkomen bij ons Contactcenter aankloppen. We zijn elke 

 werkdag van 08:30 tot 17:30 uur te bereiken via 088 – 368 0 368.

• Met vragen over (veilige) werkomstandigheden tijdens je zwangerschap kan ons Arbo-Adviespunt je helpen. 

BEZOEK ONZE WEBSITE
Wil jij meer informatie over werk, zwanger- en ouderschap? Kijk dan ook eens op onze website. 

NOG GEEN LID? 
Ben je nog geen lid? Maar wil je wel profiteren van de vele voordelen van het lidmaatschap? Kijk dan voor meer 

informatie over voordelen en  contributie op fnv.nl/lidworden. 

WIL JIJ OOK GRAAG EEN GROTERE, STERKERE FNV? 
Ken jij een collega of vriend(in) die ook kan profiteren van de vele voordelen van het lidmaatschap? Nodig diegene 

dan uit om ook lid te worden via fnv.nl/anderlidmaken. Dat levert je €10 per geworven lid op, en een sterkere 

FNV bij jou op de werkvloer!
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https://www.fnv.nl/service-contact
https://www.fnv.nl/service-contact/arbo-adviespunt
http://www.fnv.nl/ZwangerOuderschap
http://fnv.nl/lidworden
http://fnv.nl/anderlidmaken
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1
 HOERA, ER KOMT EEN NIEUW MENSJE AAN! 

Er komt nu een mooie, maar drukke periode aan. Niet alleen thuis moet je 

de nodige voorbereidingen treffen voor je aanstaande kindje (of kindjes). 

Ook moet je voor je werk een aantal zaken regelen, zodat jij je zwanger-

schap en straks je ouderschap soepel kan blijven combineren met je baan. 

Hieronder lees je wat je moet doen én wanneer je dat het beste kan doen.

2   1 - 4 MAANDEN ZWANGER: KINDER OPVANG 
REGELEN

Wil jij straks gebruikmaken van kinder opvang? Regel dat dan al vroeg in je 

zwangerschap. Dat kan een beetje gek aanvoelen, maar vooral in grote 

steden zijn er flinke wachttijden. Daarom kan het ook verstandig zijn om je 

bij meerdere opvang organisaties tegelijk in te schrijven. Je kind kan vaak 

vanaf 6 weken oud naar de opvang.  

3   2 – 3 MAANDEN ZWANGER: REGEL EEN 
ZWANGER SCHAPS VERKLARING

Dit is een verklaring van de verloskundige of  gynaecoloog waarin staat dat 

je zwanger bent en wanneer je uitgerekend bent. Je krijgt de verklaring 

vaak bij je eerste of tweede bezoek aan de verloskundige (tussen de 8-14 

weken in je zwangerschap). Heb je de verklaring niet gekregen? Vraag er 

dan om. Je werkgever heeft deze nodig om je aan te melden bij het UWV, 

de instantie die jouw salaris doorbetaalt tijdens je zwangerschapsverlof.

4   3 MAANDEN ZWANGER: VRAAG ZWANGER-
SCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF AAN  

Je moet je werkgever uiterlijk 3 weken van te voren laten weten dat je met 

zwangerschaps- en bevallingsverlof wil. Dat is ten minste 7 weken voor de 

uitgerekende datum. Je vraagt je verlof schriftelijk aan bij je leiding gevende 

of de afdeling P&O. Je werkgever mag het verlof niet weigeren. Maar wij 

raden aan je leidinggevende veel  eerder in te lichten, bijvoorbeeld als je 3 

maanden zwanger bent. Want vanaf dát moment heb jij direct recht op extra 

bescherming. Verderop in deze brochure lees je meer over jouw extra 

 rechten tijdens je zwangerschap. Op onze website lees je meer over alle 

verlofsoorten tijdens de zwangerschap en als jonge ouder.

5   3-7 MAANDEN ZWANGER: DENK VAST NA OVER 
OUDERSCHAPSVERLOF

Misschien willen jij en/of je partner na de bevalling tijdelijk minder gaan 

werken? Informeer vast naar de mogelijkheden bij je werkgever. Jullie heb-

ben beiden per kind recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt 

aan ouderschapsverlof. En je kan het gespreid of aaneengesloten opnemen 

tot jullie kind 8 jaar is. Soms krijg je een deel van het ouderschaps verlof 

door betaald. Controleer wat er in je cao is afgesproken. Heb je geen cao, dan 

geldt de wettelijke regeling. Hier vind je meer info over ouderschapsverlof.
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http://www.fnv.nl/zwangerverlof
http://www.fnv.nl/OuderschapVerlof
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/ouderschapsverlof
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6   7 TOT 8 MAANDEN ZWANGER VAN EEN 
MEERLING: JE MAG MET MEERLINGENVERLOF 

Zwanger zijn van een twee- of drieling (of zelf nog meer kinderen) kan 

fysiek zwaar zijn. Daarom mag je eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 

8 weken voor je uitgerekend bent. Je hebt in totaal recht op  minimaal 20 

weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Stop je  bijvoorbeeld 8 weken 

voor de uit gerekende datum? Dan heb je recht op minimaal 12 weken 

bevallingsverlof na de geboorte. Beval je eerder dan de uitgerekende 

datum? Dan kun je de gemiste dagen van jouw zwangerschapsverlof 

optellen bij je bevallingsverlof.

7   ROND DE 8 MAANDEN ZWANGER: MET 
REGULIER ZWANGERSCHAPSVERLOF

Als je één kindje krijgt, mag je met zwangerschapsverlof vanaf 6 weken 

voor de uitgerekende datum. Maar je mag ook doorwerken tot uiterlijk  

4 weken voor je bevalling. In totaal heb je recht op 16 weken zwanger-

schaps- en bevallingsverlof. Na de geboorte mag je dus nog 10 tot 12 

weken met bevallings verlof. Je leest er hier alles over. 

8   DE WEEËN ZIJN BEGONNEN: 
CALAMITEITENVERLOF VOOR JOUW PARTNER

Als jij gaat bevallen, heeft jouw partner recht op calamiteitenverlof. Dit is 

het recht op kort verlof als je plotseling niet kunt werken, wat natuurlijk 

het geval is als hij of zij jou wil bijstaan bij deze bijzondere gebeurtenis. 

Jouw partner moet zijn of haar werkgever hier zo snel mogelijk over  

(proberen) te informeren. Hier lees je meer over dit verlof.
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 GEFELICITEERD, DE BABY IS ER! 

We wensen jullie ontzettend veel geluk toe met dit kleine wondertje. En 

hoewel we hopen dat jullie fijn gaan cocoonen met je nieuwe baby (of 

baby’s) zul je ook nu nog een aantal zaken moeten regelen voor je werk. 

We vertellen je hieronder waar je dan aan moet denken.

10   DIRECT T/M 1 MAAND NA DE GEBOORTE: 
GEBOORTEVERLOF VOOR DE PARTNER

Als partner of vader heb je direct na de bevalling recht op in ieder geval  

5 werkdagen 100 procent betaald geboorteverlof. Je mag dit  verlof ook 

wat later opnemen, maar wel uiterlijk binnen 1 maand na de geboorte. 
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https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/zwangerschaps-en-bevallingsverlof
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/vakantie-vrij-verlof/kort-verzuim-of-calamiteitenverlof
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11   VLAK NA DE GEBOORTE: ZORGVERLOF VOOR 
JOUW PARTNER 

Als het lichamelijk niet zo goed gaat na de bevalling, bijvoorbeeld na een 

keizersnede, kan het zijn dat jouw partner recht heeft op zorg verlof. 

Hier lees je meer over zorgverlof en wanneer je er recht op hebt.

12   1-2 DAGEN NA DE GEBOORTE: START 
BEVALLINGSVERLOF EN INFORMEREN 
WERKGEVER

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en duurt 

 minimaal 10 en maximaal 12 weken. Je zult ook je werkgever uiterlijk 

2 dagen na de geboorte moeten informeren over je nieuwe aanwinst. 

13   DIRECT T/M 6 MAANDEN NA DE GEBOORTE: 
AANVULLEND GEBOORTE- OF PARTNER-
VERLOF 

Als partner of vader heb je naast de 5 dagen geboorteverlof ook nog 

recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Dit zogenoemde partner-

verlof is op te nemen tot je kind 6 maanden oud is en wordt voor 70 

procent doorbetaald. Doe de aanvraag wel zo snel mogelijk (mondeling 

of schriftelijk), zodat je werkgever hier rekening mee kan houden. Lees 

hier meer.

14
 WEER AAN HET WERK! 

Je begint weer aan het ‘normale leven’. Maar toch is er van alles 

 veranderd nu je ouder bent geworden. Gelukkig kun jij als kersverse 

werkende ouder aanspraak maken op een aantal rechten en regelingen. 

Lees hieronder welke. 

15   TOT DE DAG DAT JE KIND 9 MAANDEN IS: 
KOLVEN OP HET WERK

Als je borstvoeding geeft wanneer je weer start met werken, heb je 

recht op een goede kolfruimte op het werk. Is die niet aanwezig, 

 informeer je leidinggevende dan zo vroeg mogelijk dat je wilt gaan 

 kolven, zodat hij of zij een ruimte voor je kan inrichten. Verder mag jij 

volgens jouw kolfrecht zo vaak en lang als nodig is kolven, met een 

maximum van een kwart van je werkdag of -dienst. De tijd waarin je 

dit doet krijg je gewoon doorbetaald. Je hebt dit recht tot je kind 9 

maanden is. Lees hier meer over kolven op het werk.
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https://www.fnv.nl/werk-inkomen/vakantie-vrij-verlof/zorgverlof
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/geboorte-of-partnerverlof
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/borstvoeding-en-kolven-op-je-werk
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1616   DAG 1 TOT CIRCA 8 JAAR NA START WERKEN: 
OUDERSCHAPVERLOF OPNEMEN

De combinatie kinderen en werk kan pittig zijn. Dus misschien heb je 

besloten dat je een aantal uur of dagen per week ouderschapsverlof wil 

opnemen. Allebei de ouders kunnen per kind tot de leeftijd van 8 jaar 

gebruikmaken van dit verlof. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen allebei de 

ouders recht op 9 weken 70 procent betaald ouderschapsverlof. Dit 

betaalde ouderschapsverlof is op te nemen in het eerste levensjaar van 

het kind. Hier lees je alles over ouderschapsverlof.

17   BINNEN 3 MAANDEN NADAT JE KIND START BIJ 
DE KINDEROPVANG: KINDEROPVANG TOESLAG 
AANVRAGEN 

Maak je gebruik van kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag aan-

vragen voor een deel van de opvangkosten. Dit moet je doen binnen 3 

maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. 

Hier lees je meer over de toeslag en hoe je het aanvraagt.

18   VANAF DE EERSTE DAG DAT JE WEER WERKT: 
MINDER OF FLEXIBEL WERKEN IETS VOOR JOU 
(JULLIE)?

Wellicht overweeg je om (tijdelijk) minder uren te gaan werken. Of wil je 

vaker thuiswerken, om je zorgtaken en je werk beter te kunnen combine-

ren. Dan kun je gebruikmaken van de Wet flexibel werken die voorschrijft 

dat jij je werkgever kan vragen om minder uren te werken, voor een deel 

op een andere werkplek te werken (bijvoorbeeld thuis) of om op andere 

tijden te werken. Je moet je aanvraag minstens 2 maanden voor de 

gewenste ingangsdatum doen. De voorwaarden zijn onder andere dat je 

langer dan 26 weken in dienst bent bij je werkgever en je meer dan 10 

collega’s hebt. Hier lees je meer over minder of flexibel werken en hoe je 

dat regelt. Ook vind je een handige voorbeeldbrief voor het aanvragen van 

minder arbeidsduur in de mail die jij van ons hebt  ontvangen na het down-

loaden van deze brochure. Benieuwd naar de financiële consequenties van 

minder werken? Gebruik daarvoor deze handige rekentool van het Nibud.

ZWANGER AAN HET WERK? DIT ZIJN JOUW EXTRA RECHTEN 
Vanaf het moment dat je werkgever weet dat je zwanger bent, heb je extra rechten. Zo heb je recht op:

• extra pauzes 

• regelmatige werktijden  

• beperkt vrijwillig overwerken 

• het inplannen van medische afspraken (verloskundige, ziekenhuis) onder werktijd  

• rustmomenten op het werk 

• een veilige werkplek, waar je niet met gevaarlijke stoffen werkt of moet tillen 

• niet ontslagen worden tijdens je zwangerschap

Wist je dat je tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof gewoon doorgaat met het opbouwen van vakantiedagen?

Hier lees je meer over jouw extra rechten.
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https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/ouderschapsverlof
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/hoe-moet-ik-kinderopvangtoeslag-aanvragen
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/werktijden/meer-of-minder-werken
https://werkurenberekenaar.nibud.nl/introductie
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/ontslag-tijdens-zwangerschap
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/brochure-werk-en-zwangerschap


WAT ALS JE ZIEK WORDT TIJDENS JE ZWANGERSCHAP?
Als je ziekte verband houdt met je zwangerschap, bijvoorbeeld bij een hoge bloeddruk of bekkeninstabiliteit, meld 

dat dan bij je werkgever. Hij of zij kan een uitkering aanvragen om jouw vervanging te bekostigen en jij behoudt je 

salaris. Ontvang je een WW- of AOW-uitkering, dan moet je je ziek melden bij het UWV. 

Ziek in de laatste 6 weken voor je bevallingsdatum? Dan gaan vanaf dan de ziektedagen tellen als zwangerschaps-

verlofdagen. Ook als je ziekte niets met de zwangerschap te maken heeft. Meer info lees je hier.

ZWANGERSCHAPSDISCRIMINATIE
43% van de zwangere vrouwen krijgt te maken met een vorm van zwangerschapsdiscriminatie. De FNV ontvangt 

hierover regelmatig meldingen. Denk aan meldingen over:

• het missen van salarisverhoging 

• niet doorbetalen van de extra pauzes

• het niet terug mogen naar de eigen functie na verlof 

• het niet verlengen van een (tijdelijk) arbeidscontract

• en bezwaren van werkgevers rondom kolven

De FNV pleit dan ook voor een strengere handhaving van de rechten van zwangere vrouwen. En we ondersteunen 

leden die te maken krijgen met zwangerschapsdiscriminatie. Heb jij (vermoedelijk) te maken met zwangerschaps-

discriminatie en ben je lid? Neem dan contact met ons op.

ZWANGER EN ZZP’ER? OF ZWANGER EN AAN HET SOLLICITEREN? 

WIST JE DAT?
• Je als zwangere zzp’er ook recht hebt op een uitkering van ten minste zestien weken? Zo kan jij ook met  

zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hier lees je meer.  

• Je tijdens je sollicitatie niet verplicht bent om te vertellen dat je zwanger bent. Je toekomstige werkgever mag er 

ook niet naar vragen. Soms zal een aanstaande werkgever willen dat je een medische keuring ondergaat. Maar 

dat mag in slechts enkele gevallen en is niet bedoeld om te kijken of je zwanger bent.

7

http://fnv.nl/zwanger-ziekte
https://www.fnv.nl/service-contact
http://fnvzzp.nl/themas/zelfstandig-en-zwanger
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